
 

 
 

 คูมือระบบ E-submission 
 

คําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 

Mozilla firefox version 49 

Adobe acrobat dc 

Font pack 

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดูเอกสารออนไลนผาน Firefox เวอรชั่น 49 เทานั้น  

 โปรแกรมสามารถดาวนโหลดไดจากหนาเว็บไซต Privus 

วิธีตั้งคาโปรแกรมสามารถดูไดจาก คูมอืการเตรียมพรอมการใชงานระบบ ทีห่นาเว็บไซต 

QR code สําหรับดาวนโหลดคูมือ 

ผานเว็บไซต Privus.fda.moph.go.th 



 

คํานํา 
 
 ยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน นวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนากาองคกรทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ 
รัฐบาลเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดประกาศวิสัยทัศนเชิงนโยบายไทยแลนด 4.0 อันเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
นวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทยเล็งเห็นถึงบทบาทหนาที่ในการมี
สวนรวมเปนแรงขับเคลื่อนผูประกอบการใหมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก จึงไดมีการปรับปรุงชองทางการยื่น
คําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยใหเปนระบบ e-Submission เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการในการยื่นคําขอ ลดการมาติดตอดวยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถชําระเงิน
ไดผานชองทางตาง ๆ และตรวจสอบสถานะของคําขอไดตลอดเวลา คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้เพ่ือเปน
แนวทางแกเจาหนาท่ี ผูประกอบการ และผูที่สนใจศึกษาและยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือ
แพทยผานระบบ e-Submission 
 สุดทายนี้ คณะผูจัดทําขอขอบคุณเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูอํานวยการกองควบคุม
เครื่องมือแพทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย (Thaimed) เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผูประกอบการ และผูเก่ียวของทุกทานที่ชวยแนะนําและใหความเห็นตาง ๆ เพ่ือใหคูมือฉบับนี้สมบูรณ 
หากมีจุดบกพรองประการใด คณะผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และสามารถแจงกองควบคุมเครื่องมือแพทย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อปรับปรุงคูมือตอไป  
 
 
 
          คณะผูจัดทํา 
                17 กันยายน 2562 

ฉบบัปรับปรุง 2019-Ver3 
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ภาพรวมการยื่นคําขอ 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

หากผูประกอบการไมประสงคยื่นคําขอผานระบบ e-
Submission ดวยตนเอง และใหเจาหนาที่ดําเนินการ
แทน จะมีคาใชจายเปนจํานวน 500 บาทตอรายการ* 

*รายการทีป่รากฏทั้งหมดใน CFS หรือจดหมายชี้แจง 

ผูประกอบการ 

ทําหนังสือมอบอาํนาจเพื่อใชงาน 
(การมอบอาํนาจตองติดตอ อย. ดวยตนเอง)  

จัดทําขอคาํขอพรอมยื่น
คําขอ(4,5) 

ชาํระเงินคาคาํขอ 100 บาท
(7.1)

 

ชําระเงินคาธรรมเนียม
หนังสือรับรอง

ประกอบการนําเขาฯ(7.2) 

รับเอกสาร(10)  
(พรอมนําเอกสารมายื่น) 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

Reject พรอมเหตุผล 

 
จนท. พิจารณา 

ไมมี 

มี 

สมัคร Open ID ดวยตนเอง 
(www.egov.go.th)  

 
ขอรหัสผูผลิต หรือ

รหัสเจาของ
ผลิตภัณฑ(2) 

ไมมีรหัส 

มีรหัส 

ลงขอมูลผูผลิตตางประเทศ  
หรือเจาของผลิตภัณฑ  

จัดทําขอมูล Data Bank
(3)

 

การสงคําขอ(6) 

เขาใชระบบ skynet fda 
privus.fda.moph.go.th  

 
 Open ID 
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ขอกําหนดสําหรับผูท่ีตองการย่ืนคําขอผาน e-Submission 
ระบบงานหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 

 
1. ตองม ีusername & password (OpenID) กอนเขาใชงาน 
 1. สามารถสมัครไดที่ www.egov.go.th 
 2. หากมีปญหาเก่ียวกับ OpenID สามารถติดตอสอบถามไดท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
หรือโทร. 0 2612 6060 
2. เปดสิทธิการเขาใชงานระบบเครื่องมือแพทย  
 ยื่นหนังสือมอบอํานาจไดทีก่องควบคุมเครื่องมือแพทย ชั้น 3 อาคาร 6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เอกสารประกอบการยื่น (ตองมายื่นเอกสารที่ อย. เทานั้น) ประกอบดวย 
 1. กรณีผูดําเนินกิจการขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบดวยตนเอง 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา 
  - สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาและประทับตราบริษัท (ถามี) 

** กรณผีูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 ทาน จะตองทําหนังสือมอบอํานาจดวย ** 
 2. กรณีบริษัทมอบอํานาจใหผูอื่นเขาใชระบบ 
  - หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ตามแบบฟอรมหนา 67) 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   ผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา 
   ผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา 
  - สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกมาแลวไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาและประทับตราบริษัท (ถามี) 
 3. กรณีบคุคลธรรมดา 
  - กรณีผูดําเนินกิจการขอเปดสิทธิ์เขาใชระบบดวยตนเอง 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนา 
   - สําเนาทะเบียนพานิชย พรอมรับรองสําเนา 
  - กรณีมอบอาํนาจใหผูอื่นเขาใชระบบ 
   - หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ตามแบบฟอรมหนา 67) 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    ผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา 
    ผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา 
   - สําเนาทะเบียนพานิชย พรอมรับรองสําเนา 
 หมายเหตุ (1) กรณีบุคคลตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทาง (passport) และสําเนาหนังสือรับรองการทํางาน 
(workpermit) 
   (2) username จะตองเปนบุคคลเดียวกันกับชื่อที่เปดสิทธิเขาใชงาน (เลขบัตรประชาชนเดียวกัน) 
3. โปรแกรมที่จําเปน (สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดท่ี https://privus.fda.moph.go.th/  ดาวนโหลด) 
 I. Adobe Acrobat Reader DC : แนะนําใหใชเวอรชั่นนี้เทานั้น (ไมแนะนํา Pro, X หรืออื่น ๆ) 
 II. Browser Mozilla Firefox : แนะนําใหใช version 49-51 เทานั้น 
 III. Font Pack : ตองติดตั้งกอนใชงานครั้งแรก และติดตั้งหลัง Adobe Acrobat Reader DC 

***ตองติดตั้งทั้ง 3 โปรแกรมเพ่ือการใชงานอยางครบถวน*** 
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A. การดาวนโหลดโปรแกรมในการใชงาน 
1. เขาเว็บไซต privus.fda.moph.go.th 

 
 

2. คลิกที่ ดาวนโหลด 

 
 

3. คลิกที่ ชื่อโปรแกรมเพ่ือดาวนโหลด **ตองติดตั้งท้ัง 3 โปรแกรมเพ่ือการใชงานอยางครบถวน** 
 - Adobe Acrobat Reader DC : แนะนําใหใชเวอรชั่นนี้เทานั้น 
 - Browser Mozilla Firefox : แนะนําใหใช version 49-51 เทานั้น 
 - Font Pack : ตองติดตั้งกอนใชงานครั้งแรก และติดตั้งหลัง Adobe Acrobat Reader DC 
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B. การตั้งคาโปรแกรม Firefox และ การปดอัพเดท 
1. คลิกที่ Hamburger Icon > Option  

 
 

2. คลิกที่ Application เลือก Portable Document Format (PDF) > ใช Adobe Acrobat (ใน Firefox) 

 
 

3. การเปดดูขอมูลเอกสารครั้งแรกอาจจะขึ้นรูป Plug in ใหคลิกที่ Activate Adobe Acrobat > คลิก Allow and 
Remember 
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4. การปดอัพเดท: คลิกที่ Advanced > Update > ติ๊กที่ Never check for update (not recommended: 
security risk) > ติ๊กที่ Use a background service to install update ออก 
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1. การเขาใชระบบย่ืนคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 
1.1 เขา http://privus.fda.mph.go.th 

 
 

1.2  เลือก ผูประกอบการ 

 
 

1.3 กรอก Username และ Password ของ OpenID  (รหัส OpenID เปนรหัสเดียวกันกับที่ใชตอนยื่น LPI ) 
 

1.4 เลือกชื่อ บริษัท (กรณีเปนผูรับมอบอํานาจบริษัทเดียว ระบบจะขามไป ขอ 1.5 ทันที) 

 
 หมายเหต ุ: กรณเีปนผูรับมอบอํานาจหลายบริษัท จะขึ้นชื่อบริษัทที่ไดรับมอบอํานาจมาทั้งหมด 

ชื่อผูเขาใช 
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1.5 เลือก ระบบเครื่องมือแพทย (กรณเีปนผูรับมอบอํานาจเพียงระบบเดียว ระบบจะขามไป ขอ 1.6 ทันที) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*  

1.6 เลือก ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 

 
 

1.7 กรณีระบบขึ้น pop up ข้ึนวา “ไมมีสิทธิใชงานใน process นี”้ ใหกด “OK” 

 
 

1.8 คลิกที ่เลือก สถานประกอบการเครื่องมือแพทย (ส.น.) ที่ประสงคจะยื่นคําขอ 
**สถานท่ีเลือกไดตองผานการอนุมัติจากการจดทะเบียนสถานที่แลวเทานั้น** 

 

ชื่อผูเขาใช 
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2. การขอรหัสเจาของผลิตภัณฑหรือรหัสผูผลิตตางประเทศ (Own & ManuCd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต ุ: กรณใีชรหัสเจาของผลิตภัณฑ (Owner) หรือรหัสผูผลิตตางประเทศ (Manucd) เดิมท่ีเคยไดรบั 
(กรุณาตรวจสอบวามีรายละเอียดตรงตาม CFS ฉบับปจจุบันหรือไม)

การขอรหัสเจาของหรือ 
รหัสผูผลิตตางประเทศ 

นํารหัสไปใสในการกรอกขอมูลการทํา 
Databank  

ไมมีรหัส 

มีรหัส 

ขอรหัสเจาของหรือรหัสผูผลิต
ตางประเทศ 

 
 ตรวจสอบชื่อเจาของ

และผูผลิต 
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1. คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป  

 
 

2. ตรวจสอบขอมูลวา รหัสเจาของผลิตภัณฑ หรือ รหัสผูผลิตตางประเทศ วามีอยูในระบบหรือไม 
 2.1 การคนหารหัสเจาของผลิตภณัฑ หรือ รหัสผูผลิตตางประเทศ 
 2.1.1 คลิกที่ คนหา manucd 

 
 

2.1.2 ใสชื่อผูผลิต หรือ เลือกประเทศ หลังจากนั้น กด “คนหา” 

 
 

2.1.3 หลังจากกดปุม “คนหา” แลว จะได 

 
หมายเหต ุ: กรณีเคยไดรับ Manucd แลว จะปรากฏเลข Manucd มาให สามารถนําไปใชไดเลย  

(กรุณาตรวจสอบวามีที่อยูตรงตาม CFS ฉบับปจจุบันหรือไม) 
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 2.2 การเพ่ิมรหัสเจาของผลิตภัณฑหรือรหัสผูผลิตตางประเทศ 
 2.2.1 คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป  

 
 

 2.2.2 คลิกที่ ผูผลิตตางประเทศ 

 
 

 2.2.3 การเพ่ิมขอมูลผูผลิตตางประเทศ ใหคลิก + เพิม่ 

 
 

 2.2.4 กรอกขอมูล  
 ** การเพ่ิมขอมูลจะทําเพียงครั้งเดียว คือ เพ่ิมเฉพาะผูผลิตรายใหม หรือเจาของผลิตภัณฑรายใหม ** 
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ตัวอยาง : Thai Fda Co., Ltd. 88/24 Moo 1 Tambon taladkwan Muangnonthaburi nonthaburi 11000 

หัวขอ รายละเอียด ตัวอยาง 
ชื่อผูผลิต ช่ือเจาของผลิตภัณฑหรือชื่อผูผลิต  

เวนวรรค ตามดวยวงเล็บชื่อประเทศ (เฉพาะ
ชื่อ)**  *** ตัวใหญท้ังหมด *** 

THAI FDA CO., LTD (THAILAND) 

** สามารถดูชื่อประเทศไดตามหนา 64 

Manulodge ชื่อและที่อยูผูผลิต (ใหญ-เล็ก เวนวรรค ตาม 
CFS) โดยทําการพิมพตอยาว ไมตอง enter 

 

ที่ตั้ง บานเลขที่ ตรอก ซอย ถนน ตําบล 88/24 Moo 1 Tambon taladkwan 
City อําเภอ (ใน CFS ไมระบุ ใหเวนวาง) Muangnonthaburi 
State จังหวัด (ใน CFS ไมระบุ ใหเวนวาง) Nonthaburi 
Country ประเทศ Thailand 
Zipcode รหัสไปรษณีย (ใน CFS ไมระบุ ใหเวนวาง) 11000 
* กรอกขอมูลไดเฉพาะตัวอักษรทีป่รากฏอยูในแปมพิมพเทานั้น  
** United States of America = USA ,  South Korea = KOREA  
*** ในชอง City และ State กรณี CFS ระบุเปนตัวยอ ใหใสเปนตัวเต็ม เชน CA = California 

 

ตัวอยางตัวอักษรที่ตองเปลี่ยนใหเนือ่งจากไมสามารถลงระบบได (บางสวน) 

 
  

 2.2.5 เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว กด บันทึก 

  
*** กรุณาตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนกด “บันทึก” 
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 2.2.6 หลังจากกดบันทึกแลวจะไดเลข MANUCD 

 

 
 2.2.7 เมื่อเพ่ิมขอมูลผูผลิตตางประเทศแลวจะข้ึนมารายการแรก 

 
 

** กรณสีถานที่ของเจาของผลิตภัณฑหรือสถานทีผ่ลิตมีหลายแหง ใหแยกกรอกขอมูล ** 
** ทั้งขอมูลเจาของผลิตภัณฑ และขอมูลผลิตตางประเทศใหเพิ่มขอมูลในหนาจอผูผลิตทั้งหมด ** 

 
 
 

**** เสร็จขั้นตอนการขอรหัสเจาของผลิตภัณฑ หรือ รหัสผูผลิตตางประเทศ *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 3 ****
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3. การทําขอมูลรายการผลิตภัณฑ (Databank) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการสรางฐานขอมูลผลิตภัณฑ (Databank) จะตองกรอกขอมูลผลิตภัณฑทุกรายการที่ปรากฎอยู CFS หรือ 
หนังสือชี้แจง สามารถทําได 2 วิธี  
  3.1 ใชในกรณีที่รายการผลิตภัณฑมีจํานวนนอยกวา 4,000 รายการ (ดูท่ีหนา 17) 
  3.2 ใชในกรณีที่รายการผลิตภัณฑมีจํานวนมากกวา 4,000 รายการ (ดูท่ีหนา 24) 

 

การสรางขอมูล Databank 

<4,000 

>4,000 

Copy ขอมูลรายการท้ังหมดจาก 
excel template(1) 

 
ตรวจสอบจํานวน

รายการ 

Download Excel  
 

กรอกขอมูลรายการผลิตภัณฑให
ถูกตอง ครบถวน(1) 

 

Download PDF DATABANK  
 

กรอกขอมูล PDF DATABANK ให
ถูกตอง ครบถวน 

 

Copy ขอมูลรายการไมเกิน 4,000 
รายการจาก excel template(1) 

Download PDF DATABANK  
 

กรอกขอมูล  PDF DATABANK ให
ถูกตอง ครบถวน หลังจากนั้น Save 

 

ทาํ
ให

คร
บทุ

กร
าย

กา
รท

ี่อยู
ใน

 
ex

ce
l t

em
pa

te
 

Upload PDF DATABANK  
พรอมเอกสารประกอบ 

ยืนยัน DATABANK  
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 3.1 กรณีที่รายการผลิตภัณฑมีจํานวนนอยกวา 4,000 รายการ 
  1. คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป 

 
 

  2. คลิกที่ DATA BANK 

 
 

  3. เลือก ดาวนโหลด Excel Template 

 
 

 3.1 เปดไฟล Excel ขึ้นมา คลิกที่ Enable Editing (เปดการใชงานเนื้อหา) 

 
 



 

ฉบับปรับปรุง 2019-Ver3  หนา 18 
 

  3.2 คลิก Tab : CFS_Cert 

 
 

  3.3 ที่หนา CFS_Cert ใหกรอกขอมูลแตละคอลัมน (กรอกเพียง sheet นี้) แลวกดบันทึกขอมูล 
*ทุกคอลัมนบังคับกรอก ยกเวน คอลัมนสีเหลืองไมใสได ถาไมมีขอมูล* 

 
 หมายเหตุ 
 1. กรอกขอมูลไดเฉพาะที่ปรากฏใน CFS หรือหนังสือชี้แจง 
 2. ในการกรอกขอมูลใน template ใหใชตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีอยูคียบอรดมาตรฐานเทานั้น 
 3. ใหใสเครื่องหมาย | ในชองสีแดงคอลัมนกั้นทุกบรรทัด (ใชวิธีการ copy แลว patse เทานั้น 

หามพิมพเองเด็ดขาด “เนื่องจากเครื่องหมาย | เปนเครื่องหมายพิเศษ”) 
  4. คําอธิบายแตละคอลัม (ดูหนา 61) 
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  4. เม่ือทําการกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การ copy โดยการคลุมแถวใน Excel (คอลัมน A ถึงคอลัมน U โดยไมตองคลุมแถวที่ 1 

โดยการกดเมาสคางที่รายการที่ 1) 

 
 แลวลากเมาสมายัง column สุดทาย (column gmdn) 

 
 

  ขั้นตอนท่ี 2 ทําการ copy  
   

  ขั้นตอนท่ี 3 กลับไปที่ Mozilla Firefox 
 

 ขั้นตอนท่ี 4 กดปุม ดาวนโหลด PDF DATABANK > หลังจากนั้นจะไดไฟล PDF > กดเปดไฟล  
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  ขั้นตอนท่ี 5 กรอกขอมูลใหถูกตอง (ใหกรอกเฉพาะ กรอบ A เทานั้น) 

 
 หัวขอ “จํานวนรายการเครื่องมือแพทยที่ยื่นในคําขอนี้”  

     ใหกรอกจํานวนรายการที่ไดทําการ copy excel ในขั้นตอนที่ 1 
 หัวขอ “หนังสือ CFS เลขที่”     ใหกรอกเลขที่ CFS  

   กรณีที่ CFS ไมระบุเลขที่ CFS ให “เวนวาง” 
หัวขอ “วันที่ออก CFS” และ วันที่ CFS หมดอาย ุ ใหเลือก  

 
  * หาก CFS ไมไดระบุวันหมดอายุ ใหมีวันหมดอายุเทากับ 5 ป เชน CFS ออกวันที่ 18/11/2018 

จะหมดอายุวันที ่17/11/2023  
  ** วันที่ออก CFS และวันที่ CFS หมดอายุ หามพิมพ 

หัวขอ ประเทศ (ที่ออก CFS) คลิกที่  แลวเลือกประเทศที่ออก CFS 

  
 
 
 
 

 

 

   

A 

หามกรอกเด็ดขาด 
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  ขั้นตอนท่ี 6 Paste รายการจาก Excel ที่ Copy ไวมาวางในชอง “เพ่ิมขอมูลในรูปแบบ EXCEL” 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 7 หลังจาก Paste แลวจะขึ้นลูกศร 2 หัว  

 
 

 ขั้นตอนท่ี 8 ใหนําเมาสคลิกพื้นที่วางดานขาง 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 9 ขอมูลรายการที่ copy จะปรากฏรายการดานลาง 

 
 

 

 

หามกรอกเด็ดขาด 
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  ขั้นตอนท่ี 10  เมื่อกรอกขอมูล PDF DATABANK เรียบรอยแลว ทําการ Save as เพ่ือบันทึกไฟล  

 
 

 5. ขั้นตอนการ อัพโหลด PDF DATABANK 
  5.1 เลือก อัพโหลด PDF DATABANK 

 
 

  5.2 แนบเอกสารยื่นคาํขอเพื่อทํา DATABANK หลังจากแนบเรียบรอยแลวจะขึ้นชื่อไฟล จากนั้นกด ยืนยัน 

 
 หัวขอ “ใบคําขอ” ใหกด Browse… เพ่ือเลือกไฟล PDF DATABANK  
 หัวขอ “PDF CERTIFICATE” ใหกด Browse… เพ่ือเลือกไฟลสแกนของ CFS 
 **แนบเปนไฟล PDF เทานั้น** 
 **หากไมแนบไฟล PDF CERTIFICATE จะไมสามารถกด ยืนยัน เพ่ืออัพโหลดคําขอได** 

  

 5.3 เม่ือคลิกยืนยันแลวจะไดรับรหัสดําเนินการ MDC_MC-DTB-xxxxxxx-xxxx-xxxx 
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5.4 หลังจากกด OK แลว ระบบจะกลับไปสูหนาหลัก DATABANK สถานะ อยูระหวางการยืนยันขอมูล  

 
 

 5.5 เลือก ดูขอมูล ตรวจสอบขอมูล หากครบถวนและถูกตอง คลิก ยืนยันขอมูล 

 
 

 5.6 หลังจากคลิก ยืนยันขอมูล แลวสถานะจะเปลี่ยนเปน “Databank”  

 
 - จดเลข DATABANK ไวเพ่ือใชยื่นคําขอ 
 **เลข DATABANK เชน MCDXXXXXXX เปนตน อยูที่ชอง MCDTB_CODE** 
 

*** เสร็จขั้นตอนการสราง Databank *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 4 **** 
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3.2 กรณีที่รายการผลิตภัณฑมีจํานวนมากกวา 4,000 รายการ 
 1. คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป 

 
 

 2. คลิกที่ DATA BANK 

 
 

 3.  เลือก ดาวนโหลด Excel Template 

 
 

  3.1 เปดไฟล Excel ขึ้นมา คลิกที่ Enable Editing (เปดการใชงานเนื้อหา) 
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  3.2 คลิกที่ CFS_Cert 

 
 

  3.3 ที่หนาชีท CFS_Cert ใหกรอกขอมูลแตละคอลัมน (กรอกเพียง sheet นี้) แลวกดบันทึกขอมูล 
*ทุกคอลัมนบังคับกรอก ยกเวน คอลัมนสีเหลืองไมใสได ถาไมมีขอมูล* 

 
 หมายเหตุ 
 1. กรอกขอมูลไดเฉพาะที่ปรากฏใน CFS หรือหนังสือชี้แจง 
 2. ในการกรอกขอมูลใน template ใหใชตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีอยูคียบอรดมาตรฐานเทานั้น 
 3. ใหใสเครื่องหมาย | ในชองสีแดงคอลัมนก้ันทุกบรรทัด (ใชวิธีการ copy แลว patse เทานั้น หาม

พิมพเองเด็ดขาด) 
  4. คําอธิบายแตละคอลัม ดูไดที่ หนา 61 
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 4. ขั้นตอนการทํา PDF DATABANK 
 ขั้นตอนท่ี 1 ใหแบงจํานวนรายการที่จะทํา pdf databank เชน 10 รายการ โดยการกดเมาสคาง 

รายการที่ 1  

 
 แลวลากเมาสมายัง column สุดทายของรายการที่ 10 (column gmdn) 

 
 แนะนํา : การ copy โดยการคลุมแถวท่ีตองการใน Excel (คอลัมน A ถึงคอลัมน U และแถวที่ตองการ

เทานั้น โดยไมตองคลุมแถวที่ 1 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ทําการ copy  
 

ขั้นตอนท่ี 3 กลับไปที่ Mozilla Firefox 
 

ขั้นตอนท่ี 4 PDF DATABANK > หลังจากนั้นจะไดไฟล PDF > กดเปดไฟล  
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ขั้นตอนท่ี 5 กรอกขอมูลใหถูกตอง (ใหกรอกเฉพาะ กรอบ A เทานั้น) 

 
  หัวขอ “จํานวนรายการเครื่องมือแพทยที่ยื่นในคาํขอนี้”  
   ใหกรอกจํานวนรายการท่ีไดทําการ copy ในขั้นตอนที่ 1 
  หัวขอ “หนังสือ CFS เลขที”่ ใหกรอกเลขที่ CFS  
   กรณทีี่ CFS ไมระบุเลขที่ CFS ให “เวนวาง” 
  หัวขอ “วันที่ออก CFS” และ วันที่ CFS หมดอายุ  ใหเลือก 

 
 

  ***หาก CFS ไมไดระบุวันหมดอายุ ใหมีวันหมดอายุเทากับ 5 ป เชน CFS ออกวันที่ 18/11/2018 จะ
หมดอายุวันที่ 17/11/2023 *** 
 

  หัวขอ ประเทศ (ที่ออก CFS) คลิกที่  แลวเลือกประเทศที่ออก CFS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

หามกรอกเด็ดขาด 

A 



 

ฉบับปรับปรุง 2019-Ver3  หนา 28 
 

ขั้นตอนท่ี 6 Paste รายการจาก Excel ที่ Copy ไวมาวางในชอง เพิ่มขอมูลในรูปแบบ EXCEL 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 7 หลังจาก Paste แลวจะขึ้นลูกศร 2 หัว  

 
 

 ขั้นตอนท่ี 8 ใหนําเมาสคลิกพื้นที่วางดานขาง 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 9 ขอมูลรายการที่ copy จะปรากฏรายการดานลาง 

 

หามกรอกเด็ดขาด 
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ขั้นตอนท่ี 10  เมื่อกรอกขอมูล PDF DATABANK เรียบรอยแลว ทําการ Save as เพ่ือบันทึกไฟล  

 
  หมายเหตุ 
  1. แนะนําตั้งชื่อไฟล DATABANK-xxxx (แนะนําใหใสเลขลําดับที่ดานหลังไฟล เชน DATABANK-xxx-1) 
  2. ทํา PDF Databank ใหครบทุกรายการกอนที่จะ Upload PDF Databank 
 

 5. ขั้นตอนการ อัพโหลด PDF DATABANK 
  5.1 อัพโหลด PDF DATABANK 

 
 

  5.2  แนบเอกสารยื่นคาํขอเพ่ือทํา DATABANK หลังจากแนบเรียบรอยแลวจะขึ้นชื่อไฟล จากนั้นกด ยืนยัน  

 
 หัวขอ “ใบคําขอ” ใหกด Browse… เพ่ือเลือกไฟล PDF DATABANK (ครั้งละ 1 ไฟล) 
 หัวขอ “PDF CERTIFICATE” ใหกด Browse… เพ่ือเลือกไฟลสแกนของ CFS 
 **แนบเปนไฟล PDF เทานั้น** 
 **หากไมแนบไฟล PDF CERTIFICATE จะไมสามารถกด ยืนยัน เพ่ืออัพโหลดคําขอได** 
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5.3 เม่ือคลิกยืนยันแลวจะไดรับรหัสดําเนินการ MDC_MC-DTB-xxxxxxx-xxxx-xxxx 

 
 

 5.4 หลังจากกด OK แลว ระบบจะกลับไปสูหนาหลัก DATABANK  
- สถานะ อยูระหวางการยืนยันขอมูล  
- ใหคลิก ดูขอมูล 

 
 

  5.5 ใหกดปุม Browse… แลวเลือก PDF Databank ไฟลที่ 2 

 
 

 5.6 จากนั้นกด UPLOAD PDF  

 
 

 5.7 เมื่ออัพโหลดเรียบรอยแลว ระบบจะกลับไปสูหนาหลัก DATABANK  
 - จํานวนรายการของ DATABANK จะอัพเดต  
 - ทําใหจนครบทุกไฟล PDF DATABANK 

 
 

 5.8  เมื่อ Upload PDF Databank ครบแลว ใหคลิก ดูขอมูล 
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5.9 ตรวจสอบขอมูล หากครบถวนและถูกตอง คลิก ยืนยันขอมูล 

 
 

  5.10 หลังจากคลิก ยืนยันขอมูล แลวสถานะจะเปลี่ยนเปน “Databank”  
 - จดเลข DATABANK ไวเพ่ือใชยื่นคําขอ 
 **เลข DATABANK เชน MCDXXXXXXX เปนตน อยูที่ชอง MCDTB_CODE** 

 
 

 6. การ Export Excel สําหรับการใชยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 
  6.1 ใหคลิก ดูขอมูล  

 
** ถารายการมีสัญลักษณ  ขึ้นแสดงวารายการนั้นถูกใชงานไปแลว ** 

 

  6.2 ใหคลิกที่ Export Excel 

 
 

  6.3 เมื่อคลิกแลวจะไดไฟล Excel รายการ  

 

*** เสร็จขั้นตอนการสราง Databank *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 4 **** 
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4. การยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 4.1  กรณียื่นขอนําเขาท้ังหมดท่ีปรากฎใน DATABANK ดูหนา 33 
 4.2  กรณียื่นขอนําเขาบางรายการของ DATABANK สามารถทําให 2 วิธี 
  4.2.1 กรอกรายการท้ังหมด แลว ลบ ออกทีละรายการ ดูหนา 35 
  4.2.2 กรอกรายการผาน Excel Template ดูหนา 38 

 

การยื่นคําขอหนังสือรับรอง
ประกอบการนําเขา 

ทั้งหมด 
เลือก Data Bank ท่ีไดทําไว 

 
จํานวนรายการที่จะ

ยื่นคําขอ 

อัพโหลดคําขอ 

ดาวนโหลดคําขอ 

บา
งร

าย
กา

ร 

โหลดรายการทั้งหมด 

เลือก Data Bank ท่ีไดทําไว 

ดาวนโหลดคําขอ 

โหลดรายการและลบรายการที่ไมใชออก 

เลือก Data Bank ท่ีไดทําไว 

ดาวนโหลดคําขอ 

ทํา Excel Template รายการท่ีเลือก 

ชําระคาธรรเนียม 

ยื่นคําขอ 
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4.1 กรณีย่ืนขอนําเขาทั้งหมดที่ปรากฎใน DATABANK  
  4.1.1 คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป  คลิก หนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

 
 

  4.1.2 การดาวนโหลดคําขอ 
  I. เลือก DATABANK ทีต่องการขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา  **ดูเลขจากหนาจอ DATABANK 
หัวขอ MC_CODE** 

 
 

  II. คลิกที่ ดาวนโหลดคําขอ 

 
 

  III. เลือก ดาวนโหลดคําขอ 
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  IV. จะไดไฟล PDF กด เปดไฟล 

 
 

  V. กรอกขอมูลลงในชองสีฟาใหครบถวนถูกตอง 

 
 

  VI. คลิก เพิ่มรายการทั้งหมด เพ่ือดึงรายการที่ตองการขอหนังสือรับรองฯ ทั้งหมด 

  
 

  VII. กรอก Catalogue Page ใหครบถวนทุกรายการ**Catalogue Page ใหกรอกหมายเลขหนา Catalogue 
ตามไฟลสแกน Catalogue ที่อัพโหลดเขามา** 

 
 

  VIII. จากนั้นทําการคลิกที ่File > Save หรือ Save as เพ่ือบันทึกไฟล 

 
 

*** เสร็จขั้นตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 5 **** 
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4.2 กรณีย่ืนขอนําเขาบางรายการของ DATABANK  
 4.2.1 กรอกรายการท้ังหมด แลว ลบ ออกทีละรายการ  

  I. คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป  คลิก หนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

 
 

  II. เลือก DATABANK ทีต่องการขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา  **ดูเลขจากหนาจอ 
DATABANK หัวขอ MC_CODE** 

 
 

  III. คลิกที่ ดาวนโหลดคําขอ 

 
 

  IV. เลือก ดาวนโหลดคําขอ 
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  V. จะไดไฟล PDF กด เปดไฟล 

 
 

  VI. กรอกขอมูลลงในชองสีฟาใหครบถวนถูกตอง 

 
 

  VII. คลิก เพิ่มรายการทั้งหมด เพ่ือดึงรายการที่ตองการขอหนังสือรับรองฯ ทั้งหมด 

  
 

  VIII. คลิก ลบ เพ่ือลบรายการที่ไมตองการทีละรายการ 
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  IX. กรอก Catalogue Page ใหครบถวนทุกรายการ **Catalogue Page ใหกรอกหมายเลขหนา Catalogue 
ตามไฟลสแกน Catalogue ที่อัพโหลดเขามา** 

 
 

  X. จากนั้นทําการคลิกที่ File > Save หรือ Save as เพ่ือบันทึกไฟล 

 
 
 

*** เสร็จขั้นตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 5 **** 
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  4.2.2 กรอกรายการผาน Excel Template  
  I. คลิกที่  หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป  คลิก หนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

 
 

  II. เลือก DATABANK ที่ตองการขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา **ดูเลขจากหนาจอ DATABANK 
หัวขอ MC_CODE** 

 
 

  III. คลิกที่ ดาวนโหลดคําขอ 

 
 

  IV.  เลือก ดาวนโหลด EXCEL 

 
 

  V. เปดไฟล EXCEL แลวกดปุม เปดใชงานการแกไข และ เปดใชงานเนื้อหา หรือ Enable… (ถามี) 
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  IV. เลือกแถบ ADD_REFITEM 

 
 

  V. copy รหัส REFITEM รายการที่ตองการขอหนังสือรับรองฯ ที่ไดจากการ Export Databank  
Export DataBank  TEMPLATE__MC_REFITEMNO 

 

 

 
 

VI.  กรอก CATPAGE ของแตละรายการตามไฟลสแกน Catalogue ที่อัพโหลด (หากไมกรอกใน
ขั้นตอนนี้ สามารถไปกรอกไดท่ีรายการแนบทายคําขอภายหลัง) 

 
 

Copy 
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  VII. เลือกแถบ Read Me 

 
 

  VIII. กดปุม EXPORT XML ตั้งชื่อไฟลตามตองการ แลวกด บันทึก (Save) จากนั้นปดไฟล Excel 

 
 

  IX. หลังจาก บันทึก (Save) แลวจะไดไฟลท่ีเปน xml 

 
 

  X. กดปุม Browse… แลวเลือกไฟล xml ที่เซฟไวจากขอ IX.  
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  XI. กดปุม ตรวจสอบ 

 
 

  XII. ตรวจสอบความถูกตอง (รายการท่ีไดหนังสือรับรองฯ ไปแลวจะไมสามารถนํามาใชไดซ้ํา) 

 
- กรณีจํานวนรายการที่ตองการไมครบถวน ใหกลับไปเริ่มตนใหมตั้งแตขอ V 

*** ไมสามารถแกไข DATABANK ที่ยืนยันขอมูลไปแลว *** 
- กรณีขอมูลถูกตองและครบถวน กดปุม ดาวนโหลดคําขอ 
 

 
 
  XIII. กรอกขอมูลในชองสีฟาใหครบถวนและถูกตอง 
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  IXX. ใหตรวจสอบขอมูลในรายการแนบทายคําขอใหครบถวนหรือไมถูกตอง สามารถแกไขไดทันที (ใน
ชองสีฟา)  

 
ถาเปนขอมูลของรายการแนบทายคําขอที่ไมใชในชองสีฟาจะไมสามารถแกไขได ตองกลับไปทํา DATABANK ใหม 

 

  XX. คลิกที่ File > Save หรือ Save as เพ่ือบันทึกไฟล 

 
 

 

*** เสร็จขั้นตอนการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 5 **** 

 
 
 



 

ฉบับปรับปรุง 2019-Ver3  หนา 43 
 

5. การอัพโหลดคําขอ 
 5.1 ในหนา คําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย  ใหคลิก อัพโหลดคําขอ 

 
 

 5.2 คํารับรองการยื่นคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยทางอิเล็กทรอนิกส (e-
Submission) กด ยอมรับ 

 
  หมายเหต ุกรุณาอานคํารับรองฯ ใหเรียบรอยกอนกด ปุมยอมรับ หากกดปุม ไมยอมรับ จะไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได 
 

 5.3 คลิกที่ Browse และเลือกไฟลที่บันทึกไว  

 
  * สามารถแนบไฟลแนบไดเปนไฟล PDF เทานั้น 
  ** แคตตาล็อค / ฉลาก / User Manual ตองแนบทุกครั้ง ไมเชนนั้นจะกดยืนยันเพื่อไปหนาถัดไปไมได 
  ** ใหจับคูแคตตาล็อคกับรายการแนบทายคาํขอกอนสแกนแคตตาล็อคเพ่ืออัพโหลดในข้ันตอนนี้ 
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 5.4 หลังจากแนบไฟลเสร็จแลวคลิกที่ ยืนยัน แลวจะไดรหัสดําเนินการ MDC_MC-502005-xxxx-xxxx > คลิก OK 

 
 

 5.5 คําขอที่สงขอมูลจะมเีลขอางอิงเปนเลขลาสุด สถานะเปน บันทึกและรอสงเรื่อง 

 
 

 

**** เสร็จขั้นตอนการอพัโหลดคําขอ *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 7 **** 
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6. การสงคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขา  
 6.1 หลังจากชําระคาธรรมเนียมคาํขอเรียบรอยแลว สถานะชําระคาธรรมเนียมจะปรากฏ   

 
 

 6.2 ใหคลิกที่ ดูขอมูล 

 
 

 6.3 คลิก ย่ืนคําขอ 

 
 

 6.4 จากนั้นกด OK 

 
 

 6.5 สถานะคําขอจะเปลี่ยนเปน สงเรื่องและรอพิจารณา  

 
 

 6.6 จากนั้นรอเจาหนาทีพิ่จารณาเอกสาร และเปลี่ยนสถานะเปน “รับคําขอ”  “อยูระหวางการพิจารณา” 
 “เสนอลงนาม”  “อนุมัติรอชําระเงิน”  “ผูประกอบการออกใบสั่งชําระคาใบอนุญาต” 
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7. การออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม 
 7.1 การออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม “คําขอ”  
  7.1.1 คลิกที่ “ชําระเงินคลิกท่ีนี”่ เพ่ือออกใบสั่งชําระเงินคาธรรมเนียม 

 
   

  7.1.2 คลิกเลือก  ที่ คําขอหนังสือรับรองการนําเขาเครื่องมือแพทย จากนั้น คลิกที่ ออกใบสั่งชําระ 

 
** ดูคาํขอที่ตองการไดจาก “เลขรับ” ซึ่งตรงกับ “เลขอางอิง”** 
** สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ** 
** เมื่อคลิกออกใบสั่งชาระแลวรายการจะหายไปอยูใน “รายการใบสั่งชาระ”** 

 

  7.1.3 เลือก คาใบคําขอ 
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  7.1.4 พิมพใบสั่งชําระ  

 
.

 
 
  นําใบสั่งชําระไปชําระเงินไดที่เคานเตอรธนาคาร หรือผาน Appication ของธนาคารตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ในใบสั่งชําระคาธรรมเนียม  
  หมายเหตุ กรณีชําระคาธรรมเนียมผานเคานเตอรธนาคารสามารถชําระไดท่ี ธนาคารไทยพาณิชย 
แหงเดียวเทานั้น (ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561) 
 
 

*** เสร็จขั้นตอนชําระคาธรรมเนียม *** 
**** ขั้นตอนตอไปทําตามคูมอืฯ ในหัวขอที่ 6 **** 
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 7.2 การออกใบสั่งชําระคาธรรมเนียม “หนังสือรับรองประกอบการนําเขา” 
  7.2.1 ตรวจสอบสถานะ : สถานะเปน “อนมัุติรอชําระเงิน” 

 
 

  7.2.2 คลิกที่ ชําระเงินคลิกที่นี ่ 

 
 

  7.2.3 คลิกที ่“คาใบอนุญาต” 

 
  7.2.4 คลิกเลือก  ที่ หนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครือ่งมือแพทย ที่ตองการ จากนั้นคลิกที่ 
ออกใบสั่งชําระ **ดูคาํขอที่ตองการไดจาก เลขรับ ซึ่งตรงกับ เลขรับคําขอ** 
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  7.2.5 คลิกที่ พิมพใบสั่งชําระ  

 
 

  7.2.6 นําใบสั่งชําระไปชําระเงินไดที่เคานเตอรธนาคาร หรือผาน Appication ของธนาคารตาง ๆ ที่ปรากฏ
อยูในใบสั่งชําระคาธรรมเนียม  
  หมายเหตุ กรณีชําระคาธรรมเนียมผานเคานเตอรธนาคารสามารถชําระไดท่ี ธนาคารไทยพาณิชย 
แหงเดียวเทานั้น (ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561) 

 
 

 
  7.2.7 หลังจากชําระเงินแลวสถานะจะเปนเปน “อนุมัติ” โดยอัตโนมัติ 
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8. การเพิ่มเติมรายการ 
 8.1 เขา http://privus.fda.mph.go.th 

 
 

 8.2  เลือก ผูประกอบการ 

 
 

 8.3 กรอก Username และ Password ของ OpenID  (รหัส OpenID เปนรหัสเดียวกันกับที่ใชตอนยื่น LPI ) 
 

 8.4 เลือกชื่อ บริษัท (กรณีเปนผูรับมอบอํานาจบริษัทเดียว ระบบจะขามไป ขอ 8.5 ทันที) 

 
 หมายเหต ุ: กรณเีปนผูรับมอบอํานาจหลายบริษัท จะขึ้นชื่อบริษัทที่ไดรบัมอบอํานาจมาทั้งหมด 

ชื่อผูเขาใช 
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8.5 เลือก ระบบเครื่องมือแพทย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 8.6 คลิกที่  หนาคําขอแกไข/เพิ่มเติม 

 
 

 8.7 คลิกที่ นําเขาเครื่องมือแพทยทั่วไป 

 
 

 8.8 เลือก หนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยที่ตองการเพิ่มเติมรายการ 

 

ชื่อผูเขาใช 
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 8.9 คลิกที่ ดาวนโหลดคําขอ 

 
 

 8.10 ขั้นตอนตอจากนี้จะทําเหมือน หนา 32 
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9. การพิมพแนบทายหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย  
**ข้ันตอนนี้จะสามารถดูไดในคําขอที่สถานะเปนอนุมตัิแลวเทานั้น** 
 9.1 กรณีท่ี 1 สําหรับคําขอใหม 
  9.1.1 เลือก ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 

 
 

  9.1.2 คลิกที ่เลือก สถานประกอบการเครื่องมือแพทย (ส.น.) ที่ประสงคจะยื่นคาํขอ 
  **สถานที่เลือกไดตองผานการอนุมัติจากการจดทะเบียนสถานที่แลวเทานั้น** 

 
 

  9.1.3 คลิกที่   หนาเครื่องมือแพทยทั่วไป 

 
 

  9.1.4 คลิกที่ หนังสือรับรองประกอบการนําเขา 
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  9.1.5 คลิก ดูขอมูล คําขอท่ีอนุมัติแลวและตองการพิมพแนบทายหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

 
 

  9.1.6 คลิกที่ DATABANK 

 
 

  9.1.7 จะปรากฏหนารายการผลิตภัณฑแนบทายหนังสือรับรอง 
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  9.1.8 คลิก Donwload PDF เพ่ือบันทึกไฟล หรือ คลิกขวาที่เอกสารเพ่ือพิมพเอกสารแนบทาย 

 
 

 9.2 กรณีท่ี 2 สําหรับเพื่มเติมรายการ 
  9.2.1 คลิกที่  หนาคําขอแกไข/เพิ่มเติม 

 
 

  9.2.2 คลิก ดูขอมูล คําขอท่ีอนุมัติแลวและตองการพิมพแนบทายหนังสือรับรองประกอบการนําเขา 

 
 



 

ฉบับปรับปรุง 2019-Ver3  หนา 56 
 

  9.2.3 คลิกที่ DATABANK 

 
 

  9.2.4 จะปรากฏหนารายการผลิตภัณฑแนบทายหนังสือรับรอง 

 
 

  9.2.5 คลิก Donwload PDF เพ่ือบันทึกไฟล หรือ คลิกขวาที่เอกสารเพ่ือพิมพเอกสารแนบทาย  
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10. การรับหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 
 

 ผูประกอบการจะตองเตรียมเอกสารนําเอกสารตอไปนี้ 
10.1  คําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย ที่ปรากฏเลขรับคําขอ และชื่อเจาหนาที่

ผูตรวจ พรอมลงนามผูยื่นคําขอ 
10.2  CFS ฉบับจริงตามที่แนบไฟลผานระบบ e-Submission 
10.3  ISO 13485/GMP ฉบับจริงตามที่แนบไฟลผานระบบ e-Submission 
10.4  Declaration ตางๆ ฉบับจริงตามที่แนบไฟลผานระบบ e-Submission 
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FAQs 
1. ถาม กรณีเกิดขอผิดพลาดทางระบบ จะทําอยางไร 

ตอบ การเกิดขอผิดพลาดทางระบบ เกิดจาก 2 สาเหต ุ
A. หลุดจากระบบเนื่องจากเปดหนาจอเว็บไซตนานเกิน 15 นาท ี Log in เขาระบบใหม 
B. จากขั้นตอนการอัพโหลด แบงเปน 3 กรณ ี
B1 กรอกขอมูลไมถูกตอง  ตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง 

 
 

B2 จํานวนรายการที่ขอ กับ จํานวนรายการไอเท็มไมเทากัน  ตรวจสอบจํานวนรายการที่ขอและรายการ
ที่กรอกวาตรงกันหรือไม 
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B3 SERVER ERROR  ติดตอกองควบคุมเครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

2. ถาม ถาไฟลสแกนมีความละเอียดต่ํา จะเปนอะไรไหม 
ตอบ เนื่องจากเจาหนาที่พิจารณาเอกสารจากไฟลสแกน ดังนั้นหากไฟลสแกนมีความละเอียดต่ํา ทําให
เจาหนาที่ไมสามารถพิจารณาคําขอได เจาหนาที่ก็จําเปนตองคืนคําขอ แลวใหผูประกอบการยื่นคําขอใหม 

3. ถาม ตอนทํา DATABANK ไมไดกรอก ISO จะมาใสทีหลงัตอนคียคําขอหนังสือรับรองฯ ไดไหม 
ตอบ ไมได เพราะขอมูลจะไมถูกอัพเดตเขาไปใน DATABANK ทําใหแมจะยื่นคําขอผาน แตในรายการ
ผลิตภัณฑที่ตองใช ISO จะยังคงไมมีขอมูล ISO ดังกลาว เพราะไมเชนนั้นจะเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
DATABANK อาจมีปญหากับ NSW ได  ทํา DATABANK ใหมใหมีขอมูล ISO และใช DATABANK ใหมใน
การยื่นคําขอ 

4. ถาม หากตอนทํา DATABANK ใส ISO ฉบับเกาไป แตตอมา ISO หมดอายุเมื่อจะยื่นคําขอหรือเพิ่มเติม
รายการ จะทําอยางไร 
ตอบ ตอนกรอกขอมูลยื่นคําขอหรือเพ่ิมเติมรายการ จะสามารถพิมพ ISO ฉบับใหมได ใหกรอกขอมูลของ 
ISO ฉบับใหม เม่ือหนังสือรับรองฯ อนุมัติ ขอมูลที่แสดงจะเปน ISO ฉบับใหมโดยอัตโนมัต ิ

5. ถาม จํานวนรายการใน CFS มีเยอะ แตจะนําเขากอนบางสวน ตองทํา DATABANK ทั้งหมดเลยหรอ 
ตอบ เนื่องจาก CFS 1 ฉบับสามารถใชขอหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยไดเพียง 1 ฉบับ 
(ไมรวมเพ่ิมเติมรายการ) ดังนั้นในการยื่น e-Submission ผูประกอบการตองทํา DATABANK ใหครอบคลุม
รายการท้ังหมดที่คาดวาจะนําเขา แมครั้งแรกจะนําเขาบางสวนก็ตาม เพ่ือใหครอบคลุมถึงการเพ่ิมเติม
รายการในครั้งตอๆ ไปดวย เชน CFS มี 1,000 รายการ ตองการจะทําตลาด 400 รายการ แตจะนําเขาครั้ง
แรกกอน 100 รายการ กรณนีี้สามารถทําได 2 วิธ ี
1. ทํา DATABANK 400 รายการ แลวคียคําขอครั้งแรก 100 รายการ อีก 300 รายการที่เหลือสามารถมาขอ
เพ่ิมเติมได 
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2. ทํา DATABANK 100 รายการ และคียคําขอ 100 รายการ แตอีก 300 รายการจะไมสามารถขอเพิ่มเติมได 
ตองขอ CFS ที่มี 300 รายการฉบับใหมจากทางผูผลิต/เจาของผลิตภัณฑ 

6. ถาม ถาไดหนังสือรับรองฯ ไปแลว แตพบภายหลังวาขอมูลในหนังสือรับรองไมถูกตอง จะทําอยางไรด ี
ตอบ แบงไดเปน 2 กรณี 
1. ถาขอมูลผลิตภัณฑไมถูกตอง เกิดจาก DATABANK ไมถูกตอง เพราะขอมูลใน CFS ไมถูกตอง  แจง
กองควบคุมเครื่องมือแพทย  ยกเลิกหนังสือรับรองฯ  ขอ CFS ใหมเพ่ือทํา DATABANK ใหมและยื่น
คําขอหนังสือรับรองฯ ใหม 
2. ถาขอมูลผลิตภัณฑไมถูกตอง เกิดจาก DATABANK ไมถูกตอง เพราะกรอกขอมูลไมถูกตอง  แจงกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย  ยกเลิกหนังสือรับรองฯ  คืน CFS ใหเพ่ือทํา DATABANK ใหมและยื่นคําขอ
หนังสือรับรองฯ ใหม 

7. ถาม ถายังไมไดหนังสือรับรอง แตพบตอนกรอกขอมูลแนบทายคําขอหนังสือรับรองฯ วาขอมูลไมถูกตอง จะ
ทําอยางไรดี 
ตอบ ยกเลิกคําขอหนังสือรับรองนั้นๆ  ทํา DATABANK ใหมใหถูกตอง  ยื่นคําขอใหมดวย 
DATABANK ใหม 

8. ถาม ทําไมตอนทํา DATABANK การ copy ขอมูลจาก Excel template มาวางใน PDF ถึงใชเวลานาน 
ตอบ แนะนําให copy รายการขอมูลจาก Excel template มาวางใน PDF ไมเกินครั้งละ 4,000 รายการ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสมรรถนะของคอมพิวเตอรท่ีใชดวย ถาใชเวลานาน อาจลดจํานวนรายการตอครั้งลงใหนอยกวา
นี้ 

9. ถาม หากมีปญหาเก่ียวกับ License per invoice (LPI) หรือ National single window (NSW) หรือปญหา
เก่ียวกับ e-Submission ตองติดตอใคร  
ตอบ ถาเปน LPI ติดตอสํานักดานอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ถาเปน NSW ติดตอกรมศุลกากร  
ถาเปน e-Submission ติดตอ e-Submission clinic ชั้น 3 อาคาร 6 โทร. 02 590 7045 
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ภาคผนวก 
1. คําอธิบายการกรอก Excel Template  
 
Column หัวขอ คําอธิบาย ตัวอยาง 

A Rid ลําดับรายการ 1, 2, 3, … 
C Owner รหัสเจาของผลิตภัณฑ  

(owner. Legel) 
รหัสที่ไดรบัจากขั้นตอนการออกรหัสผูผลิตตางประเทศ 

 
E ManuCd รหัสผูผลิต รหัสที่ไดรบัจากขั้นตอนการออกรหัสผูผลิตตางประเทศ 

 
G Gmpno/iso Gmpno/iso ใหกรอกเลขที่ของ iso เชน TUV : ISO 13485 : Q1N 125 1475 

ใหกรอกเปน Q1N 125 1475 
ไมม ีGMP/ISO ใหเวนวาง 

I Catno Catalog, produce code 
 

ไมมีใหใสเปน None 
กรณีมี 1 รายการ ใสเปน None 

กรณีมีหลายรายการ เปน None01,None02, … 
K Offname ชื่อปรากฏตาม CFS Tray 

Blood Pressure 
M Pdtname ชื่อการคา ไมมีไมตองใสใหเวนวาง 

O Desc รายละเอียดผลิตภัณฑ รุน สี ขนาด package เชน 
Tray size 02 

ถาไมมีใหนํา column : Offname มาใสแทน 
Q Pageno หนารายการสินคา กรณี CFS ระบุเลขหนาใหใสตาม CFS 

กรณี CFS ไมระบุเลขหนา  
รายการแรกอยูหนาไหนใหนับหนานั้นเปนหนาที่ 1 

S Umdn รหัสเครื่องมือแพทย 5 หลัก ไมทราบใหใสเปน 99999 

U Gmdn รหัสเครื่องมือแพทย 5 หลัก ณ ป 2561 ยังไมตองใสขอมูล 

 
ตัวอยางตัวอักษรท่ีตองเปลี่ยนใหเนื่องจากไมสามารถลงระบบได (บางสวน) 
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2. การจับคูรายการผลิตภัณฑในคําขอกับไฟลแคตตาล็อก  
 กอนสแกนแคตตาล็อกเพ่ือแนบเอกสาร ใหเขียนหมายเลขลําดับของ Databank (ลําดับ ITEM ที่ ..... ) ลงไปใน
แคตตาล็อกกอนสแกน เพ่ือจับคูรายการกับแคตตาล็อก ตัวอยางตามรูปดานลาง  
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3. การดาวนโหลด excel หรือ pdf 
3.1 กรณีขึ้น popup วา Open with ใหกด OK 

 
 

3.2 กรณีขึ้น popup วา Save File  
3.2.1 กด OK 

 
3.2.2 เลือกชองทางการ Save 

 
 
 
3.2.3 กลับไปที่หนา Mozilla Firefox มองหา ลูกศรสีฟา มุมบนขวา 

 
 

3.2.4 กดเปดไฟล  
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4. รายชื่อประเทศที่ตองวงเล็บตอทายชื่อผูผลิต 

CntNm ชื่อประเทศ ชื่อประเทศตอทายผูผลิต 

Argentina ARGENTINA (ARGENTINA) 

Armenia ARMENIA (ARMENIA) 

Australia AUSTRALIA (AUSTRALIA) 

Austria AUSTRIA (AUSTRIA) 

Belgium BELGIUM (BELGIUM) 

Bulgaria BULGARIA (BULGARIA) 

Bahrain BAHRAIN (BAHRAIN) 

Belarus BELARUS (BELARUS) 

Brazil BRAZIL (BRAZIL) 

Canada CANADA (CANADA) 

Switzerland SWITZERLAND (SWITZERLAND) 

Chile CHILE (CHILE) 

China CHINA (CHINA) 

Colombia COLOMBIA (COLOMBIA) 

Costa Rica COSTA RICA (COSTA RICA) 

Czech Republic CZECH REPUBLIC (CZECH REPUBLIC) 

Germany GERMANY (GERMANY) 

Dominica DOMINICA (DOMINICA) 

Denmark DENMARK (DENMARK) 

Dominican Republic DOMINICAN REPUBLIC (DOMINICAN REPUBLIC) 

Egypt EGYPT (EGYPT) 

Spain SPAIN (SPAIN) 

Estonia ESTONIA (ESTONIA) 

Finland FINLAND (FINLAND) 

France FRANCE (FRANCE) 

United Kingdom UNITED KINGDOM (UNITED KINGDOM) 

Greece GREECE (GREECE) 
Special Administrative Region of China HONGKONG (HONGKONG) 

Croatia CROATIA (CROATIA) 

Hungary HUNGARY (HUNGARY) 
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CntNm ชื่อประเทศ ชื่อประเทศตอทายผูผลิต 

Indonesia INDONESIA (INDONESIA) 

India INDIA (INDIA) 

Ireland IRELAND (IRELAND) 

Iran IRAN (IRAN) 

Iraq IRAQ (IRAQ) 

Iceland ICELAND (ICELAND) 

Israel ISRAEL (ISRAEL) 

Italy ITALY (ITALY) 

Jamaica JAMAICA (JAMAICA) 

Jordan JORDAN (JORDAN) 

Japan JAPAN (JAPAN) 

Korea, South KOREA (KOREA) 

Liechtenstein LIECHTENSTEIN (LIECHTENSTEIN) 

Lithuania LITHUANIA (LITHUANIA) 

Luxembourg LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) 

Mexico MEXICO (MEXICO) 

Netherlands NETHERLANDS (NETHERLANDS) 

Norway NORWAY (NORWAY) 

Nepal NEPAL (NEPAL) 

New Zealand NEW ZEALAND (NEW ZEALAND) 

Oman OMAN (OMAN) 

Pakistan PAKISTAN (PAKISTAN) 

Philippines PHILIPPINES (PHILIPPINES) 

Poland POLAND (POLAND) 

Portugal PORTUGAL (PORTUGAL) 

Paraguay PARAGUAY (PARAGUAY) 

Qatar QATAR (QATAR) 

Romania ROMANIA (ROMANIA) 

Russia RUSSIA (RUSSIA) 

Singapore SINGAPORE (SINGAPORE) 

Slovakia SLOVAKIA (SLOVAKIA) 
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CntNm ชื่อประเทศ ชื่อประเทศตอทายผูผลิต 

Slovenia SLOVENIA (SLOVENIA) 

Sweden SWEDEN (SWEDEN) 

Thailand THAILAND (THAILAND) 

Turkey TURKEY (TURKEY) 

Taiwan T.O.C. TAIWAN  (TAIWAN ) 

Ukraine UKRAINE (UKRAINE) 

Uruguay URUGUAY (URUGUAY) 

United States of America USA (USA) 

Venezuela VENEZUELA (VENEZUELA) 

Vietnam VIETNAM (VIETNAM) 

South Africa SOUTH AFRICA (SOUTH AFRICA) 
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-ตัวอยางหนังสือมอบอาํนาจ- 
 

หัวกระดาษนิติบุคคล 
 ใบมอบอํานาจ 
 
  

ที…่…………………………………………….….. 
วันที…่…………………………………………………………. 

ขาพเจา………………………………………………………..…………………………………………………………………………………... 
และ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…..ในนาม 
บริษัท……………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………. 
ตั้งอยูเลขที…่…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
ขอมอบอํานาจให………………………………………………………………………………..………..………………………………………………... 
อาย…ุ……ป บัตรประชาชนเลขที…่…………………………….…..ออกโดย…เชน เทศบาลบางศรีเมือง หรือเขตบางกะป…… 
จังหวัด…………………………..……….วันที…่…………………….……………….อยูบานเลขที่…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……….. 
มาทําการติดตอกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือขอใหพิจารณาตรวจสอบหนังสือรับรองฯ และการ
นําเขาเครื่องมอืแพทยทั่วไป ที่ไดรับการยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองตอพนักงาน เจาหนาที่ ณ ดานอาหารและยา 
ตลอดจนใหมีอํานาจ แกไข / เพ่ิมเติมเอกสาร ใหคําชี้แจงในหนังสือคําขอ และรับทราบคําสั่งของทางราชการแทน
บริษัท ฯ 

การใดท่ี………………….…………………………………………………………………………………..………ไดกระทําไปในกิจการ 
ดังกลาวขางตนบริษัทฯ ขอรับผิดชอบ และถือเสมือนหนึ่งบริษัท ฯ เปนผูกระทําเองทุกประการ 
 
 ลงชื่อ …………..………………………….. ผูมอบอํานาจ 
      (…………………………………….) 
 ลงชื่อ ……………………………………… ผูมอบอํานาจ 
     (……………………………………..) 
 ลงชื่อ ………………………………….. ผูรับมอบอํานาจ 
      (…………………………….………) 
 ลงชื่อ…………………………….…………พยาน 
  (……………………………………..) 
 ลงชื่อ………….……………………………พยาน 
  (……………….…………………....) 
 
หมายเหตุ :   
ประทับตราบริษัท : ใหดูจากหนังสือรับรองนิติบุคคลเปนหลัก 
กรุณาพิมพหนังสือมอบอํานาจ หามเขียน 

 

ประทับตราบริษัท*
(ถามี) 
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-ตัวอยางหนังสือขอยกเลิกสิทธ-ิ 
 

หัวกระดาษนิติบุคคล 
 

 
เขียนที่ .................................. 

วันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ................ 
 
เรื่อง ขอยกเลิกสิทธิการเขาใชระบบงานหนังสือรับรองประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทย 
 
เรียน ผูอํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย 
 

ขาพเจา ………………………………………………………..… เปนผูดําเนินกิจการตามใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
นําเขาเครื่องมือแพทย เลขที่ สน. ........./......... ในนามบริษัท …………………………………………………………….…….………….
ตั้งอยูที่ ......................................................................... มีความประสงคขอยกเลิกสิทธิการเขาใชระบบงานหนังสือ
รับรองประกอบการนําเขาฯ ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น (โปรดระบุ) ...................................................... บัตร
ประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................... เนื่องจาก ...................................................................  มีผล
ตั้งแตวันที่ ........................................ เปนตนไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
      (..............................................................) 

      ผูดําเนินกิจการ 

 


